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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 10 november 2010
tot wijziging van hoofdstuk 3 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten
(Voor de EER relevante tekst)

(2010/685/EU)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parle
ment en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden
voor de toegang tot aardgastransmissienetten (1), en met name
artikel 23, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 715/2009 zijn richtsnoeren
vastgesteld betreffende de definitie van de technische in
formatie die netgebruikers nodig hebben om effectieve
toegang tot het systeem te kunnen verkrijgen.

(2)

Bij deze richtsnoeren moeten transparantieregels worden
ingevoerd teneinde een effectieve toegang tot de aardgastransmissienetten te waarborgen en een minimumgaran
tie van gelijke markttoegang in de praktijk te bieden.

(3)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeen
stemming met het advies van het bij artikel 28 van Ver
ordening (EG) nr. 715/2009 ingestelde comité,

(1) PB L 211 van 14.8.2009, blz. 36.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Hoofdstuk 3 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 715/2009
wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Het is van toepassing met ingang van 3 maart 2011.

Gedaan te Brussel, 10 november 2010.

Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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BIJLAGE
„3.

Definitie van de technische informatie die netgebruikers nodig hebben om effectieve toegang tot het
systeem te kunnen verkrijgen, definitie van alle voor de transparantievereisten relevante punten en de
op alle relevante punten te publiceren informatie en het tijdschema voor de publicatie van deze informatie

3.1.

Definitie van de technische informatie die netgebruikers nodig hebben om effectieve toegang tot het systeem te kunnen
verkrijgen

3.1.1. W i j z e v a n i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g
1) De transmissiesysteembeheerders verstrekken alle in punt 3.1.2 en de punten 3.3.1) tot en met 3.3.5) bedoelde
informatie op de volgende wijze:
a) op een website die voor het publiek toegankelijk is, gratis en zonder dat het nodig is zich te registreren of zich
anderszins bij de transmissiesysteembeheerder in te schrijven;
b) op geregelde en voortschrijdende wijze; de frequentie waarmee de informatie wordt verstrekt hangt af van de
wijzigingen die worden aangebracht en de looptijd van de dienstverlening;
c) op gebruiksvriendelijke wijze;
d) op een duidelijke, kwantificeerbare, gemakkelijk toegankelijke en niet-discriminerende wijze;
e) in downloadbaar formaat dat een kwantitatieve analyse mogelijk maakt;
f) in consistente eenheden; de eenheid van energie-inhoud is kWh (met een referentie-verbrandingstemperatuur
van 298,15 K) en de eenheid van volume is m3 (bij 273,15 K en 1,01325 bar). De constante conversiefactor
naar energie-inhoud moet worden gegeven. Bovenop het bovengenoemde formaat is ook publicatie in andere
eenheden mogelijk;
g) in de officiële taal (talen) van de lidstaat en in het Engels;
2) De transmissiesysteembeheerders verstrekken tijdig en zo snel zij daarover beschikken nadere gegevens over alle
feitelijke wijzigingen van de onder punt 3.1.2 en de punten 3.3.1) t/m 3.3.5) bedoelde informatie.
3.1.2. I n h o u d v a n d e t e v e r s t r e k k e n i n f o r m a t i e
De transmissiesysteembeheerders publiceren ten minste de volgende informatie over hun systemen en diensten:
a) een gedetailleerde en uitvoerige beschrijving van de verschillende aangeboden diensten en de bijbehorende
tarieven;
b) de verschillende typen transportcontracten die voor deze diensten beschikbaar zijn;
c) de netcode en/of de standaardvoorwaarden waarin de rechten en verantwoordelijkheden van alle netgebruikers
worden beschreven, inclusief:
1. de geharmoniseerde transportcontracten en andere relevante documenten;
2. wanneer relevant voor de toegang tot het systeem, voor alle relevante punten als genoemd onder punt 3.2
van deze bijlage, een specificatie van relevante gaskwaliteitsparameters, met inbegrip van ten minste de
calorimetrische warmtewaarde (gross calorific value) en de Wobbe-index, en de aansprakelijkheid van of de
conversiekosten voor de gebruikers van het net in het geval het geleverde gas buiten deze specificaties valt;
3. indien relevant voor de toegang tot het systeem, voor alle relevante punten informatie betreffende de
drukeisen;
4. de procedure in het geval van afschakeling van afschakelbare capaciteit, met inbegrip van, wanneer van
toepassing, het tijdschema, de omvang en de classificatie van afzonderlijke afschakelingen (bijvoorbeeld pro
rata of op basis van eerstgekomen-laatst afgeschakeld);
d) de geharmoniseerde procedures die worden toegepast wanneer gebruik wordt gemaakt van het transmissie
systeem, inclusief de definitie van kernbegrippen;
e) voorzieningen inzake capaciteitsallocatie en congestiebeheer en ter voorkoming van hamsteren; procedures
voor hergebruik;
f) de regels die ten aanzien van de transmissiesysteembeheerder van toepassing zijn op de handel in capaciteit op
de secundaire markt;
g) de regels betreffende balanceringsregels en methoden voor de berekening van tarieven voor onbalans;
h) in voorkomende gevallen, de flexibiliteits- en tolerantiewaarden die zonder afzonderlijke vergoeding in het
transport en de andere diensten inbegrepen zijn, alsook de daar bovenop aangeboden flexibiliteit en de
overeenkomstige tarieven;
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i) een gedetailleerde beschrijving van het gassysteem van de transmissiesysteembeheerder met vermelding van de
relevante interconnectiepunten daarvan, als omschreven onder punt 3.2 van deze bijlage, alsook de namen van
de beheerders van de interconnectiesystemen of -faciliteiten;
j) de regels voor verbinding met het door de transmissiesysteembeheerder geëxploiteerde systeem;
k) informatie betreffende mechanismen in het geval van noodsituaties, voor zover dit de verantwoordelijkheid van
de transmissiesysteembeheerder betreft, zoals maatregelen die kunnen leiden tot het afsluiten van gebruikers
groepen en andere algemene aansprakelijkheidsregels die gelden voor de transmissiesysteembeheerder;
l) de door de transmissiesysteembeheerders overeengekomen procedures bij interconnectiepunten, van belang
voor toegang van netwerkgebruikers tot de desbetreffende transmissiesystemen, met betrekking tot de inter
operabiliteit van het netwerk, overeengekomen nominatie- en matchingsprocedures en andere overeengekomen
procedures die bepalingen bevatten betreffende de toewijzing van gasflows en balancering, inclusief de ge
bruikte methoden;
m) de transmissiesysteembeheerders publiceren een gedetailleerde en volledige beschrijving van de methodologie
en de procedures, inclusief informatie over de gebruikte parameters en de centrale aannamen die worden
gebruikt om de technische capaciteit te berekenen.
3.2.

Definitie van alle voor de transparantie-eisen relevante punten

1) Tot de relevante punten behoren ten minste:
a) alle entry- en exitpunten naar en van een door een transmissiesysteembeheerder beheerd net, met uitzondering
van de exitpunten die zijn verbonden met een afzonderlijke eindgebruiker, met uitzondering van de entry
punten die direct verbonden zijn met een productiefaciliteit of één afzonderlijke producent binnen de Europese
Unie;
b) alle entry- en exitpunten die de balanceringszones van een transmissiesysteembeheerder verbinden;
c) alle punten die het netwerk van een transmissiesysteembeheerder verbinden met een LNG-terminal, met fysieke
gashubs en met opslag- en productiefaciliteiten, tenzij voor deze productiefaciliteiten een uitzondering geldt op
grond van punt a);
d) alle punten die het net van een bepaalde transmissiesysteembeheerder verbinden met de infrastructuur voor het
aanbieden van ondersteunende diensten in de zin van artikel 2, punt 14, van Richtlijn 2009/73/EG.
2) Informatie voor eindgebruikers en voor productiefaciliteiten, die zijn uitgesloten van de omschrijving van de
relevante punten als gegeven onder 3.2.1), onder a), wordt, minimaal per balanceringszone, in samengevoegde
vorm gepubliceerd. De samenvoeging van afzonderlijke eindgebruikers en van productiefaciliteiten die niet onder
de in punt 3.2.1), onder a), vastgestelde omschrijving van relevante punten vallen, wordt voor de toepassing van
deze bijlage als één relevant punt beschouwd.
3) Wanneer punten tussen twee of meer transmissiesysteembeheerders uitsluitend door de betrokken systeembeheer
ders worden beheerd, zonder enige contractuele of operationele betrokkenheid van de systeemgebruikers, of
wanneer dergelijke punten een transmissiesysteem verbinden met een distributiesysteem en er geen contractuele
congestie is in deze punten, worden de transmissiesysteembeheerders voor deze punten vrijgesteld van de ver
plichting tot publicatie van de in punt 3.3 van deze bijlage bedoelde informatie. De nationale regelgevende
instantie kan van de transmissiesysteembeheerder eisen de overeenkomstig punt 3.3 van deze bijlage te verstrekken
informatie te publiceren voor alle of voor groeperingen van de vrijgestelde punten. In een dergelijk geval wordt de
informatie, wanneer die beschikbaar is voor de transmissiesysteembeheerder, in samengevoegde vorm en op
betekenisvol niveau, ten minste per balanceringszone, gepubliceerd. De samenvoeging van deze punten wordt
voor de toepassing van deze bijlage als één relevant punt beschouwd.
3.3.

De op alle relevante punten te publiceren informatie en het tijdschema voor de publicatie van deze informatie

1) Op alle relevante punten publiceren de transmissiesysteembeheerders de hieronder onder a) t/m g) genoemde
informatie voor alle geleverde diensten en ondersteunende diensten (met name informatie inzake blending, bal
lasting en conversie). Deze informatie wordt gepubliceerd in numerieke vorm, voor periodes van een uur of een
dag, naargelang van de kleinste referentieperiode voor capaciteitsboeking en (re)nominatie en de kleinste afreke
ningsperiode waarvoor tarieven voor onbalans worden aangerekend. Wanneer de kortste referentieperiode niet
gelijk is aan een dag, wordt de onder a) t/m g) bedoelde informatie ook beschikbaar gesteld per periode van een
dag. Deze informatie en de actualisering daarvan wordt door de systeembeheerder gepubliceerd zodra deze
beschikbaar is („near real time”):
a) de technische capaciteit voor flows in beide richtingen;
b) de totale gecontracteerde vaste en afschakelbare capaciteit in beide richtingen;
c) de genomineerde en gerenomineerde capaciteit in beide richtingen;
d) de beschikbare vaste en afschakelbare capaciteit in beide richtingen;
e) de feitelijke fysieke flows;
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f) de geplande en feitelijke afschakeling van afschakelbare capaciteit;
g) de geplande en niet-geplande afschakeling van vaste diensten, alsmede de informatie betreffende het herstel van
dergelijke vaste diensten (bv. onderhoud van het systeem en de waarschijnlijke duur van afschakeling ten
gevolge van dergelijk onderhoud). Geplande afschakelingen worden ten minste 42 dagen van tevoren gepubliceerd.
2) Voor alle relevante punten wordt de in punt 3.3.1), onder a), b) en d) bedoelde informatie ten minste 18 maanden
van te voren gepubliceerd.
3) Voor alle relevante punten publiceren de transmissiesysteembeheerders historische gegevens betreffende de in
punt 3.3.1), onder a) t/m g), bedoelde informatie, telkens voor de afgelopen vijf jaar.
4) Voor alle relevante punten publiceren de transmissiesysteembeheerders de gemeten calorimetrische warmtewaarde
of de Wobbe-index, op dagbasis. Voorlopige cijfers worden gepubliceerd uiterlijk drie dagen volgende op de
desbetreffende gasdag. Definitieve cijfers worden gepubliceerd binnen drie maanden na het aflopen van de des
betreffende maand.
5) Voor alle relevante punten publiceren de transmissiesysteembeheerders de beschikbare capaciteit, meer bepaald de
geboekte en technische capaciteit, op jaarbasis gedurende alle jaren waarin capaciteit is gecontracteerd plus één jaar
en dit ten minste voor de komende tien jaar. Deze informatie wordt minimaal om de maand of vaker, wanneer
nieuwe informatie beschikbaar komt, geactualiseerd. De publicatie heeft betrekking op de periode waarin capaciteit
op de markt wordt aangeboden.
3.4.

Te publiceren informatie betreffende het transmissiesysteem en tijdschema voor de publicatie van deze informatie

1) Wanneer deze informatie voor de transmissiesysteembeheerder beschikbaar is, zorgen de transmissiesysteembe
heerders voor de publicatie, dagelijks en elke dag geactualiseerd, van de samengevoegde hoeveelheden van de op de
secundaire markt aangeboden en gecontracteerde capaciteit (d.w.z. verkocht door één netgebruiker aan een andere
netgebruiker). Deze informatie omvat de volgende specificaties:
a) de interconnectiepunten waar de capaciteit is verkocht;
b) het type capaciteit, i.e. entry, exit, vast, afschakelbaar;
c) de hoeveelheid en looptijd van de capaciteitsgebruiksrechten;
d) het type verkoop, bv. overdracht of toewijzing;
e) het totale aantal handelsverrichtingen/overdrachten;
f) andere bij de transmissiesysteembeheerder bekende voorwaarden als bedoeld onder punt 3.3.
Voor zover dergelijke informatie wordt verstrekt door een derde partij, worden de transmissiesysteembeheerders
vrijgesteld van deze bepaling.
2) De transmissiesysteembeheerders publiceren de geharmoniseerde voorwaarden waaronder capaciteitstransacties (bv.
overdrachten en toewijzingen) door hen worden aanvaard. Deze voorwaarden omvatten minimaal:
a) een beschrijving van de gestandaardiseerde producten die kunnen worden verkocht op de secundaire markt;
b) de aanlooptijd voor de uitvoering/aanvaarding/registratie van transacties op de secundaire markt. In het geval
van vertragingen, moeten de redenen daarvan bekend worden gemaakt;
c) de door de verkoper of derde partij, als bedoeld in punt 3.4.1), aan de transmissiesysteembeheerder gerichte
kennisgeving met de naam van koper en verkoper en de capaciteitsspecificaties als bedoeld in punt 3.4.1).
Wanneer dergelijke informatie wordt verstrekt door een platformbeheerder die een derde partij is, worden de
transmissiesysteembeheerders vrijgesteld van deze bepaling.
3) Wat de balanceringsdienst van zijn systeem betreft, verstrekt elke transmissiesysteembeheerder elke netwerkgebrui
ker, voor elke balanceringsperiode, gegevens over zijn specifieke preliminaire onbalansvolumen en kosten per
individuele netwerkgebruiker, en dit uiterlijk één maand na het einde van de balanceringsperiode. De definitieve
gegevens met betrekking tot gebruikers die worden bevoorraad overeenkomstig gestandaardiseerde belastingspro
fielen, mogen tot 14 maanden later worden verstrekt. Voor zover dergelijke informatie wordt verstrekt door een
derde partij, worden de transmissiesysteembeheerders vrijgesteld van deze bepaling. Bij het verstrekken van deze
informatie wordt de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie in acht genomen.
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4) Wanneer flexibiliteitsdiensten, andere dan toegestane afwijkingen, worden aangeboden voor derdentoegang publi
ceren de transmissiesysteembeheerders dagelijks prognoses voor de volgende dag inzake de maximale hoeveelheid
flexibiliteit, het geboekte flexibiliteitsniveau en de beschikbaarheid van flexibiliteit voor de markt van de volgende
gasdag. De transmissiesysteembeheerders publiceren achteraf ook de samengevoegde gegevens over het gebruik van
alle flexibiliteitsdiensten tegen het einde van elke gasdag. Wanneer de nationale regelgevende instantie ervan
overtuigd is dat dergelijke informatie eventueel misbruik door de netwerkgebruikers tot gevolg kan hebben, kan
zij de transmissiesysteembeheerder vrijstellen van deze verplichting.
5) Per balanceringszone publiceren de transmissiesysteembeheerders de hoeveelheid gas in het transmissiesysteem bij
het begin van elke gasdag en de prognose betreffende de hoeveelheid gas in het transmissiesysteem op het einde
van elke gasdag. De prognose betreffende de hoeveelheid gas op het einde van de gasdag wordt gedurende de
gehele gasdag per uur geactualiseerd. Als tarieven voor onbalans worden aangerekend op uurbasis, maakt de
transmissiesysteembeheerder de hoeveelheid gas in het transmissiesysteem op uurbasis bekend. Als alternatief
kunnen de transmissiesysteembeheerders per balanceringszone ook de samengevoegde gegevens publiceren betref
fende de onbalans van alle gebruikers bij het begin van elke balanceringsperiode en de prognose voor de samen
gevoegde onbalanspositie van alle gebruikers tegen het einde van elke gasdag. Wanneer de nationale regelgevende
instantie ervan overtuigd is dat dergelijke informatie eventueel misbruik door de netwerkgebruikers tot gevolg kan
hebben, kan zij de transmissiesysteembeheerder vrijstellen van deze verplichting.
6) De transmissiesysteembeheerders bieden gebruiksvriendelijke instrumenten voor de berekening van de tarieven aan.
7) De transmissiesysteembeheerders houden gedurende ten minste vijf jaar ter beschikking van de relevante nationale
autoriteiten gegevens bij over alle capaciteitscontracten en andere relevante informatie in verband met de bereke
ning van en het verstrekken van toegang tot beschikbare capaciteit, in het bijzonder de individuele nominaties en
onderbrekingen van de voorziening. De transmissiesysteembeheerders houden gedurende ten minste vijf jaar
documentatie bij met alle relevante informatie overeenkomstig de punten 3.3.4) en 3.3.5) en zij stellen deze
informatie op verzoek ter beschikking van de regelgevende instantie. Beide partijen nemen de commerciële
vertrouwelijkheid in acht.”
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